
       BRA KONTAKT 
 
 ”Bra kontakt med lärare och klasskamrater och en 
känsla av självständighet är tre avgörande faktorer för 
att barn med funktionshinder ska få en så bra skol-
gång som möjligt”, visar Lilly Eriksson med sin forskning vid 
Karolinska Institutet i ett pressmeddelande. Den yttre skolmiljön 
eller typen av funktionshinder spelar mindre roll. Det viktigaste är 
att barn med funktionshinder finns med i gruppen och har en 
känsla av självständighet. 
 
När jag läser om hennes forskning ser jag en möjlighet för försam-
lingen. Tänk om barn med funktionshinder på ett självklart sätt 
skulle finnas med i församlingens barnverksamhet. Vi ordnar med 
de extra ledare som behövs. Barn med funktionshinder finns natur-
ligt delaktiga i barngruppen och är med som självständiga personer. 
Det finns församlingar där detta fungerar. Det är bra. Jag kan också 
möta församlingar som inte säger ha kontakt med några barn med 
funktionshinder. Då är det hög tid att knyta kontakter. 
 
Så länge vi håller ett avstånd till den som har ett funktionshinder är 
det lätt att ha åsikter och veta hur det borde vara. Kanske rädslan 
för det som verkar annorlunda får oss att tveka att ta kontakt. När 
vi kommer nära finner vi människor med olika karaktärsdrag som 
var och en kan bidra med något unikt. Kunskap om funktionshin-
der är en bra grund, men det avgörande är att knyta personliga rela-
tioner. Jag undrar om inte detta är församlingens stora nyckelfråga. 
Stora satsningar eller projekt i all ära, men en vilja att se varje män-
niska som unik smäller högre. Att erbjuda just det barn med funk-
tionshinder söker mest i sin vardagssituation: att få vara med i 
gruppen och ha en känsla av självständighet. 
 
Jonas Karlsson handikappkonsulent  
 
 
Avhandlingen heter ”Delaktighet och funktionshinder – en studie av delaktig-
het i skolan för barn och ungdomar med funktionshinder” 
Webb: http://ki.se 
Källa: Pressmeddelande från Karolinska institutet  
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Vill du prenumerera på 
nyhetsbrevet, har du 
ändrat adress eller vill 
avsluta din prenumera-
tion, kontakta då PHV.  
Adressen finns på baksi-
dan.  
 
Nyhetsbrevet är gratis.  

I det här numret: 

Intervju med Elisa-
beth Broberg 
Hon berättar om sitt liv och 
hur man ska bemöta männi-
skor med funktionshinder. 
 
Aktuellt 
Curt Karlsson berättar om 
nya böcker och nya utred-
ningar. 
 
Alla ska med 
Tankar från Thomas Hall-
ström. 
 



– Jag har varit kristen i 23 år, berättar 
Elisabeth Broberg för mig när jag frågar 
lite om vem hon är. 
– Jag har bott på barnhem och i olika famil-
jer. Jag har flyttat hit och dit, fram och till-
baka, fortsätter Elisabeth. Hon mötte perso-
nal som tog henne till kyrkans verksamhet 
och kom med på läger. På den vägen är det. 
Idag arbetar Elisabeth som informatör inom 
dagcenterverksamheten i Borås. Med egna 
erfarenheter av funktionshinder som ut-
gångspunkt är 
Elisabeth 
djupt engage-
rad i frågor 
kring funk-
tionshinder och tillgänglighet. 
 

Vad betyder din kristna tro för dig? 
– Mycket! Den har gjort att jag har kommit 
ut i samhälle bland vanliga människor, sva-
rar Elisabeth snabbt och tydligt. Elisabeth 
har tidigare arbetat mycket med information 
om funktionshinder inom Pingströrelsen. 
Hon gjorde en stor insats i att lyfta fram alla 
människors lika värde. Till slut blev det för 
mycket. Hon blev bara handikappevangelist 
och blev till slut utbränd. 
– Jag vågade inte gå till kyrkan med frid i 
hjärtat på 6 år, berättar hon. Nu har hon 
långsamt kommit tillbaka och går i kyrkan 
utan problem. 
– Gud ger oss förlåtelse. Jesus är med oss 
även om det är jobbigt. Ordet förlåtelse har 
gjort mig lugnare, fortsätter Elisabeth. För-
låtelsen är ett viktigt ord när hon talar om 
sin kristna tro. 
– Idag är jag jag. Inte den där handikapp-
evangelisten, summerar Elisabeth sina egna 
erfarenheter från den här tiden. 
 

Vad ska man tänka på i mötet med nå-
gon som har ett funktionshinder? 
– Möta mig som en vanlig människa. Att 

man möter människor som människor. En del 
handikappade behöver hjälp. Dem ska man 
hjälpa när de vill, när de ber om hjälp, svarar 
Elisabeth. Det är viktigt att ställa upp och hjäl-
pa varandra. Elisabeth berättar att den del per-
soner behöver lite längre tid på sig med olika 
aktiviteter. Den tiden måste man våga ge var-
andra, menar hon. 
– Döm inte. Se alla som de är, blir hennes all-
männa råd kring bemötande. 
 

Hur kan församlingen bli tillgänglig för 
alla? 
–Gör kyrkan handikappvänlig. Se till att handi-
kapptoaletten finns där de andra toaletterna är, 
svarar Elisabeth. 
– Ha ett möte per år för de handikappade. 
Tala långsammare och gör så de  
känner sig välkomna i församlingen, säger  
Elisabeth. Hon berättar hur de gjorde en sats-
ning i Borås. De hade filmvisning för persona-
len inom omsorgen. På kvällen ordnade de 
filmvisning där texten lästes, så att alla kunde 
följa med. Hon menar att ett möte om året 
inte låter så mycket, men det är en bra början. 
Elisabeth ger konkreta tips för oss att använ-
da. Hon talar av egen erfarenhet och visar hur 
vi kan göra församlingen tillgänglig för alla. 
Det väcker en kamplusta hos mig när jag lyss-
nar till hennes berättelse. Inte är det omöjligt 
att få till detta. Det handlar om att finna en 
inre övertygelse och arbeta efter den. Visst 
kan vi lösa det praktiska med tillgänglighet 
inom församlingen. Visst kan vi bestämma oss 
att möta varandra som vanliga människor. Låt 
oss arbeta för det! 
 

Jonas Karlsson 
                         

Elisabeth Broberg kan medverka i olika samlingar. 
Skriv till henne på följande adress: 
Elisabeth Broberg, Spektra Östermalm 
Östermalmsgatan 28, 504 55 Borås 
 
Du kan också kontakta PHV, så förmedlar vi vidare 
kontakt till Elisabeth. 

”Möt mig som en 
vanlig människa” 

ATTITYDEN ÄR AVGÖRANDE 



 

 

Flera utredningar på gång 
 
Statligt LSS-ansvar? 
Den nytillträdde ordföranden för riksda-
gens socialutskott Kenneth Johansson (c) 
anser att staten ska ta över finansieringen 
av lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS). Sveriges Kom-
muner och Landsting har tidigare uttalat 
sig på liknande sätt. 
 
Den så kallade assistanskommittén, som 
tillsattes under den förra regeringen, bör 
särskilt titta på kopplingen mellan beslu-
ten och insatser och finansieringen. Flyt-
tas finansieringen till staten är det en väg 
att försäkringskassorna övertar besluten 
om insatser från kommunernas socialkon-
tor, säger Kenneth Johansson i ett uttalan-
de. 
 
Det finns säkerligen fördelar med nya fi-
nansieringsformer. Samtidigt kan ett så-
dant system vara mer okänsligt för indivi-
den. Risker finns för generaliseringar. Den 
enskilda personens behov måste alltid 
ställas i centrum oavsett i vilken form det 
sker. 
 
Utjämningskostnader 
En utredning söker analysera utjämnings-
kostnader mellan kommuner och hitta ett 
mer träffsäkert system. I dag är vissa kom-
muner förlorare genom att man har höga 
kostnader som inte täcks av utjämningsbi-
dragen, medan andra kommuner kan upp-
fattas som vinnare genom lägre kostnader 
för personer med funktionshinder. En del 
kommuner säger upp de interkommunala 
överenskommelserna. Vissa personer 
tvingas flytta och upplever därför otrygg-
het inför framtiden. 
 

 

Nya böcker 
 
Och jag vill leva… 
Sommaren 2004 fick den 30-åriga Ulrika Sandén be-
sked om att man upptäckt en allvarlig hjärntumör. 
Efter operationen vaknar hon upp med stora min-
nesluckor. Författaren 
berättar om vägen tillbaka, men också om det stän-
diga hotet om tumörtillväxt vilande över sig. 
• …och jag vill leva, Ulrika Sandén, Prisma 
 
Leva i försoning 
Biskop Esbjörn Hagberg har i en nyutkommen bok 
reflekterat över begreppet försoning, i en som han 
kallar det, ”provisorisk värld”. Boken väcker många 
tankar. ”En kyrka som vill vara själavårdande måste 
vara en bedjande kyrka”. 
• Leva i försoning, Esbjörn Hagberg, Libris 
 
Kära Gabriel 
Gabriel har diagnosen 
autism och ADHD. För 
honom är omgivningen 
logisk och konsekvent 
annars kan han få våld-
samma raseriutbrott. I 
ett långt personligt brev 
söker pappan skriva om 
familjen, om det yttre 
och inre. Boken känne-
tecknas av en gränslös kärlek till Gabriel, som trots 
allt skänker så mycket glädje. 
• Kära Gabriel, Halfdan W Freihow, Albert Bonniers 

förlag 
 
 
Curt Karlsson, ledamot i PHVs styrelse 

AKTUELLT 

”Boken 
kännetecknas av en 
gränslös kärlek till 
Gabriel, som trots 

allt skänker så 
mycket glädje.” 



 

Under valrörelsen blev vi bekanta med ut-
trycket alla ska med. Det fanns väl liknan-
de formuleringar på båda sidor om blocken 
med en viss innehållslig skillnad. Det låter 
jag stå okommenterat här och nu, andra får 
fungera som politiska kommentatorer. Där-
emot vill jag utifrån evangeliet fundera vi-
dare på uttrycket: Alla ska med! Det finns 
något i den formuleringen som är tilltalan-
de som berör och tar tag i mitt inre. Det 
väcks längtan och bilder framkallas inom 
mig. Drömmen om församlingen där alla är 
med! Där alla kan och får vara med utifrån 
sina villkor och förutsättningar.  
 
För PHVs del betyder det att vi fortsätter 
att arbeta med och belysa frågor omkring 
bemötande och tillgänglighet. Det handlar 
naturligtvis om ramper och handikapphis-
sar i våra kyrkfoajéer men mycket mer än 
så. Det handlar om attityder och ett brin-
nande engagemang, om människor som 
göra det möjligt för alla att vara med. Män-
niskor som vill skapa förutsättningar för 
delaktighet och röja hindren. Så här lyder 
PHVs målformulering eller vision: ”Vi vill 
riva alla hinder, så att barn, ungdomar 
och vuxna med funktionshinder får vara 
med i församling och samhälle.” 
 
 

Om det skall bli möjligt på bred front i både 
församling och i samhälle så handlar det 
också om ledarskap. Det goda ledarskapet 
med den gode herden som förebild. Att se 
på människor som Jesus såg på människor. 
Att möta människor som Jesus mötte män-
niskor – det är församlingens kallelse med 
målsättningen: Alla ska med.  
 
Det är evangeliets grundton och budskap, 
därför att varje människa är unik, värdefull 
och älskad för sin egen skull. Vid närmare 
reflexion och eftertanke så var det nog inte 
Göran Persson som först kom med uttrycket 
alla ska med – utan det är från början till 
slut Guds hjärtslag och kärlek till varenda 
människa!  
 
Bibelns budskap sammanfattas i Joh 3:16 
även kallad “lilla Bibeln”: 
Så älskade Gud världen att han gav den 
sin ende son, för att de som tror på ho-
nom inte skall gå under utan ha evigt liv.  
 
Gud välsigne alla PHVs vänner! 
 
Thomas Hallström  
Ordförande i PHV 

Handikappkonsulent Jonas Karlsson 
Adress Filadelfiaförsamlingen 
            Dalhemsvägen 3, 590 96 Överum 
Telefon 0493-301 23,  
Mobil 076-807 86 07 
E-post  info@phv.pingst.se 
Hemsida www.phv.pingst.se   
 
Ordförande Thomas Hallström  
Telefon  0226-503 68 
Mobil 0703-99 67 77 
 
Postgiro 37 12 93-2 Bankgiro 5648-6608 

PHV är uppbyggd som en stiftelse. Huvudman är 
Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksam-
het.  
  I målparagrafen för PHV sägs följande:  
”Stiftelsen har som ändamål att med evangeliets 
människosyn som grund stödja verksamhet som 
syftar till att förbättra handikappades möjligheter 
till studier, fritidsverksamhet, arbete och boende”. 
Som styrmedel finns stadgar, måldokument, plan 
för verksamhetens inriktning, budget m.m.    
 
 

ALLA SKA MED 


